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Forskrift om oppheving av UiBs midlertidige forskrift om tillegg til 
forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader 
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Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Gjeldende midlertidige forskrift 
• Styresak 78/21, Forlengelse av midlertidig forskrift – Tillegg til grads- og 

studieforskriften 
• Utdanningsutvalget, sak 54/21: Oppheving av midlertidig koronaforskrift,  

 
Saken gjelder: 
Universitetsstyret vedtok i møtet den 17.06.21 å forlenge UiBs midlertidige tilleggsforskrift om 
koronaviruset frem til 01.02.22. Siden den gang har situasjonen forandret seg i Norge. 
Helsemyndighetene har bestemt at vi nå har nådd en ny fase av pandemien, hvor en normal 
hverdag med økt beredskap er utgangspunktet. Dette medfører at det ikke lenger vil være 
behov for tiltakene som fremgår av den midlertidige tilleggsforskriften som først ble innført 
11.03.20. Dette er også i tråd med det fakultetene har gitt utrykk for at de ønsker.  
 
Dersom situasjonen skulle forverre seg igjen kan det være behov for å gjeninnføre en 
lignende tilleggsforskrift til grads- og studieforskriften til UiB.  
 
Utdanningsutvalget anbefaler derfor Universitetsstyret å vedta en forskrift om oppheving av 
den midlertidige forskriften.  
 
Universitetsdirektørens kommentarer 
I tråd med gjenåpningen av Norge fremstår det riktig på dette tidspunktet å oppheve 
tilleggsforskriften vi måtte innføre da pandemien stengte ned landet. Dette for å gå tilbake til 
en tilnærmet normal studiehverdag, og for å lette den økte belastningen deler av forskriften 
var for fakultetene. Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg i fremtiden, men på 
nåværende tidspunkt vil det være riktig å oppheve den. 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, 
vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (korona-forskriften) oppheves. 

 
2. Forskriften trer i kraft med virkning fra 01.01.2022. 
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